
Informasjon om skoletilbudet i den videregående skolen i Hordaland

YRKESMESSEN 2017
torsdag 26. januar 2016 kl. 17.15–20.15

Yrkesmessen på Askøy 
20 år i 2017

ASKØY ROTARY KLUBB OG ASKØY FENRING ROTARY KLUBB

Askøy videregående skole



VG1 ELEKTROFAG
Vg2 Elenergi/Data og elektronikk/
Internasjonal klasse i Erfurt, Tyskland.

VG1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag/
Helsefagarbeider

VG1 STUDIESPESIALISERING
Vg2 + Vg3 Studiespesialisering: 
Realfag, Språk,  samfunnsfag og 
økonomi. Breddeidrett.

Vg2 Studiespesialisering i Erfurt, 
Tyskland. 

VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK
Vg2 Byggteknikk. 

VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL 
PRODUKSJON
Vg2 Industriteknologi

KLASSER MED REDUSERT 
ELEVTALL
Bygg- og anleggsteknikk
Helse- og oppvekstfag
Teknikk og industriell produksjon

Les mer på:
http://skole.hfk.no/askoyvgs

Søre Myrane 13, 5300 Kleppestø, Tel.: 57 30 78 00, E-post: post.asv@hfk.no



Yrkesmessen blir i år arrangert for 20. gang!  
Dette tilbudet til alle 10. klassinger på Askøy, er et 
samarbeid mellom Askøy Rotary Klubb og Askøy 
Fenring Rotary Klubb. Antall utstillere har øket år 
for år – og med dem også det vanskelige valget for 
ungdommene når det gjelder å velge seg et fag 
og en yrkesmessig fremtid.  Tilbudene er mange 
og de er gode.  Vi håper med denne Yrkesmessen 
å gjøre valgene litt enklere og lettere for de unge 
– og gjerne i samarbeid med foresatte. Lykke til!

Askøy Rotary Klubb vil også dele ut en årlig pris til 
en talentfull Askøy ungdom her på Yrkesmessen.  

I februar vil dessuten en eller to ungdommer få 
delta gratis på et seminar for unge ledere.

Askøy Rotary klubb har alltid hatt stort fokus 
på barn og unge, og har blant annet et av 
verdens beste internasjonale stipendieprogram
mer for ungdom, og et ungdomsutvekslings
program der over 7000 ungdommer hvert år får 
anledning til å bo utenlands i et år, for å lære 
om andre lands kulturer, verdier og være
måter.  Opplysninger om alt dette finnes på 
Klubbens webside og på vår Facebookside.

 
Knut Hanselmann
President 
Askøy Rotary Klubb 

VELKOMMEN TIL YRKESMESSEN 2017 PÅ ASKØY
Askøy Rotary Klubb og Askøy Fenring Rotary Klubb  

ønsker alle elevene i 10. klasse, foreldre/foresatte og andre 
 interesserte velkommen til Yrkesmessen 2017.

Yrkesmessen på Askøy arrangeres for 20. gang. Målet med 
messen er å bidra til å styrke elevenes forutsetninger for å gjøre 
et mer bevisst valg med tanke på utdanning og framtidig yrke. 

Dette i tråd med en av Rotarys tjenester: Yrkestjenesten

Hilsen

Knut Hanselmann, Askøy Rotary Klubb
Dagfinn Aasen, Askøy Fenring Rotary Klubb

Askøy kommune takker Askøy RK 
og Askøy Fenring RK for deres 
engasjement og gode tiltak rettet 
mot avgangselevene og foresatte 
i ungdomsskolene på Askøy.

Rotary har i mange år arrangert 
denne messen som er viktig for 
den enkelte ungdom i det vanske
lige valg av utdanning og yrke.

De siste årene har vi opplevd en stor 
interesse fra bedrifter som ønsker 
å flytte til kommunen vår, og det 
er også mange askøy væringer 
som starter egne bedrifter.

Messen er viktig for næringslivet på 
Askøy som får anledning til å presentere 
sin bedrift, og på den måten sikre seg 
rekruttering innen sitt spesielle fagfelt. 
Lykke til med årets yrkesmesse.

 
Med vennlig hilsen 
Ordfører Terje Mathiassen

Askøy videregående skole ønsker elever, 
foresatte og arrangører hjertelig velkom
men til skolen til Yrkesmessen 2017.

Vi håper messen bidrar til å hjelpe de unge 
til å velge det utdanningen som passer dem 
best. På messen får de unge oppleve ulike 
yrker og bedrifter som kan gjøre valget enklere. 
Samtidig kan de bli kjent med næringsli
vet i området og med mulighetene for å få 
en fremtidig arbeidsplass i regionen.

Skolen kan svare på spørsmål om utdanning 
på andre tidspunkt enn under messen. Se 
skolens hjemmeside for kontaktinforma
sjon http://www.hordaland.no/askoyvgs

Sigrid Hiller 
rektor

 

Det er obligatorisk fremmøte for alle 10. klasse-elevene  
og registrering av fremmøte blir ved inngangen. 

For å unngå kaos ved inngangen, ber vi om at skolene møter slik:

Kl. 17.15  Kleppestø  Kl.18.00  Ravnanger  Kl.18.30  Erdal + Fauskanger

VG1 ELEKTROFAG
Vg2 Elenergi/Data og elektronikk/
Internasjonal klasse i Erfurt, Tyskland.

VG1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag/
Helsefagarbeider

VG1 STUDIESPESIALISERING
Vg2 + Vg3 Studiespesialisering: 
Realfag, Språk,  samfunnsfag og 
økonomi. Breddeidrett.

Vg2 Studiespesialisering i Erfurt, 
Tyskland. 

VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK
Vg2 Byggteknikk. 

VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL 
PRODUKSJON
Vg2 Industriteknologi

KLASSER MED REDUSERT 
ELEVTALL
Bygg- og anleggsteknikk
Helse- og oppvekstfag
Teknikk og industriell produksjon

Les mer på:
http://skole.hfk.no/askoyvgs

Søre Myrane 13, 5300 Kleppestø, Tel.: 57 30 78 00, E-post: post.asv@hfk.no
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Hvilken utdanning kan jeg velge?

Det nærmer seg slutten av ungdomsskolen og 
du står over et viktig valg i livet ditt, hvilket yrke 
skal du velge. Det er mye å velge mellom, og 
en del av dere skal sannsynligvis jobbe med 
et yrke som ikke er «funnet opp» enda. 

Når du skal velge utdanning og yrkesvei trenger 
du kunnskap om deg selv, hvem du er, hva du liker, 
hva du kan og hva du er god på. Du må selv tenke 
gjennom hvilke interesser og evner du har. 

Faget utdanningsvalg har forberedt deg på hva du skal 
velge. Rådgivere på ungdomsskolen, foreldre og venner er 
gode samtalepartnere når man skal velge. Snakk gjerne 
også med folk du kjenner i arbeidslivet, for å få kunnskap 
om ulike yrker og hva som må til for å komme dit du vil.

Skal jeg velge yrkesfag eller studiespesialiserende?

Yrkesfag: På yrkesfag er svært mange av timene på 
VG1 og VG2 (1. og 2. klasse) programfag relatert til 
det yrkesfaglige utdanningsprogrammet du går på. 
Etter yrkesfag er det mulig å gå ut i lære og få fagbrev.

Studiespesialiserende: Er en treårig teoretisk 
utdanning som gir studiekompetanse. Det trenger 
du for å kunne studere på høgskole eller universitet.
På yrkesmessen møter du mange du kan 
snakke med om utdanningsvalg.

Det lurt å sette seg godt inn i hvilke tilbud 
som finnes og hva som passer for deg. 

Velkommen til messen og ta gjerne en 
prat med oss på vår rådgiverstand. 
Lykke til med et viktig valg av yrke og utdanning.

Du tenker kanskje ikke over det? 
At du hver eneste dag gjør en 
rekke valg? Hvordan velger du i 
ulike situasjoner?  Har du en klar 
strategi? Eller følger du i stedet 
magefølelsen og intuisjon? 

Og hva med de litt større 
valgene, som det å søke 
utdanningsprogram på VG1 i 
videregående skole? Er du klar? 
Har du en plan? Både nasjonal 
og internasjonal forskning 
viser at de unges valgprosess 

er en sirkulær prosess i tre faser: Først det å innhente 
informasjon, deretter å vurdere informasjonen, for så 
å gjøre et valg eller gå tilbake til første fase: Innhente 
mer informasjon. Kanskje yrkesmessen 21. januar 
kan være et steg på veien i denne prosessen?

Flertallet av de unge oppgir at de er usikre på valget 
sitt helt frem til søknadsfristen 1. mars. Elevene som 
er kommet lengst i valgprosessen reflekterer omkring 
egne verdier og ferdigheter, og ser dem i sammenheng 
med valg av utdanningsprogram og fremtidig yrke. 
De understreker også verdien av det å rådføre seg 
med voksne som er av betydning for dem.  Her er 
mamma og pappa i en særklasse. Så ta dem med på 
messen. Fortell dem om dine drømmer og hva som er 
viktig i livet ditt. Reflekter sammen med dem. Kanskje 
det som skal til for at brikkene faller på plass? 

Hallgeir Nesheim Wenche Hopland

Helge Mulelid, råd
giver på Ravnanger 

 ungdoms skole

Rådgiverne ved  
Askøy videregående skole  
svarer på spørsmål:

Til deg som går i 10. klasse

 

Foto - Helge Mulelid 
Helge Mulelid  
til: 
lars.juvik@norled.no 
23.11.2015 12:46 
Skjul detaljer  
Fra: Helge Mulelid <Helge.Mulelid@askoy.kommune.no> 
Til: "lars.juvik@norled.no" <lars.juvik@norled.no> 

	
	
Med vennlig hilsen 
 
Helge Mulelid 
Rådgiver 
56 15 56 03 – 992 46 353 

På de neste sidene finner du informasjon 
om de 13 ulike utdanningsprogrammene 
i den videregående skole.  Legg merke 
til at utdanningsprogrammene er enten 
studieforberedende eller yrkesfaglig.

STUDIEFORBEREDENDE
Gir generell studiekompetanse som gjør at du kan søke 
de fleste studier ved høyskoler og universiteter.  Noen 
studier kan ha spesielle opptakskrav eller opptaksprøver.

YRKESFAGLIG
Fører til yrkeskompetanse.  Du kan ta videre 
utdanning på fagskoler. Det er også mulig å ta 
påbygging til generell studiekompetanse.

NB!  Disse opplysningene og mye mer om programmene  
 finner du på www.vilbli.no  
 Vi tar forbehold om endringer i programmene  
 gjort etter at bladet gikk i trykken.
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STUDIEFORBEREDENDE  STUDIESPESIALISERING

• Velger du utdanningsprogram for 
studiespesialisering, bør du like å arbeide  
med teoretiske fag.

• Du velger fordypning innen: 
- Realfag 
- Språk,samfunnsfag og økonomi

• Du oppnår generell studiekompetanse

• Med generell studiekompetanse kan du 
søke de fleste studium som 
- sykepleier, lege eller veterinær 
- ingeniør, jurist eller økonom 
- psykolog eller lærer 
- leder

Studiespesialisering er et naturlig  
valg for deg som ønsker et høyskole-  
eller universitetsstudium. Etter tre år er  
du kvalifisert til de fleste studium i innland 
og utland. VG1 har samme innhold på alle 
skoler. 

På Vg2 og Vg3 vil du få tilbud om programområder og en 
rekke programfag (fordypning) innenfor disse. Eksempler 
på dette er:

• Realfag: matematikk, biologi, fysikk, kjemi, 
IT, teknologi og forskningslære

• Språk, økonomi og samfunnsfag: engelsk, tysk, fransk, 
spansk, samfunnsøkonomi, økonomistyring, rettslære, 
sosiologi, politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap

 Askøy • Olsvikåsen • Laksevåg 
Sotra • Fyllingsdalen • Årstad  

med flere

De nærmeste skolene som tilbyr  
Studiespesialiserende:
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Noen av skolene som tilbyr  
Helse- og oppvekstfag:

• Opplæringen er rettet mot helsefremende arbeid 
og arbeid med mennesker i forskjellig alder.

• Opplæringen gir ferdigheter i å gi omsorg, pleie, 
veiledning og støtte til mennesker med ulike behov.

• Evnen til samarbeid og kommunikasjon 
er svært viktig i disse fagene.

Med Helse- og oppvekstfag kan du bli:
• Helsefagarbeider eller ambulansearbeider

• Barne- og ungdomsarbeider

• Apotektekniker, helsesekretær 
eller tannhelsesekretær

• Hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Helse- og oppvekstfag omfatter fag innen 
helsesektoren og oppvekstsektoren. 

YRKESFAGLIG  HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Askøy • Olsvikåsen • Sotra  
Hop • Fyllingsdalen • Årstad  

Knarvik  

med flere

• Du bør være:
- omsorgsfull og hensynsfull
- flink til å kommunisere
- god til å samhandle med andre
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Med Service- og samferdsel kan du bli:
• IKT-servicemedarbeider

• Reiselivsmedarbeider eller resepsjonist

• Kontor- og administrasjonsmedarbeider  
eller salgsmedarbeider

• Vekter

• Logistikkoperatør

• Yrkessjåfør

• Service og samferdsel gir deg en bred opplæring rettet 
mot yrker som er knyttet til tjenesteyting i vid forstand 
innenfor varehandel, reiseliv, IKT og samferdsel.

• Evnen til samarbeid og kommunikasjon 
er svært viktig i disse fagene.

• I disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter 
sentralt. Evnen til å analysere kundenes behov for å kunne 
foreslå tradisjonelle og nye løsninger, er også viktig.

YRKESFAGLIG  SERVICE OG SAMFERDSEL
Service og samferdsel fører fram til yrker  
i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg 
til transport. 

• Du lærer:
- kundebehandling og salg
- administrasjon og tekstbehandling
- om reiseliv, turisme og varetransport
- elektronisk dokumentbehandling
- om lover og forskrifter

Noen av skolene som tilbyr  
Service og samferdsel:

Sotra • Hop • Amalie Skram  
Nordahl Grieg • Tertnes • Knarvik • Voss
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Med Bygg- og anleggsteknikk kan du bli:
• Vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør

• Banemontør eller anleggsmaskinfører

• Maler, murer, tømrer eller rørlegger

• Stillasbygger, taktekker eller blikkenslager

• Trevare- eller møbelsnekker

• Bygg og anleggsfagene gir deg en 
aktiv og skapende arbeidsdag!

• Du som velger bygg og anleggsteknikk bør ha 
praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. 

• Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide 
i team, siden mange bygge og anleggsprosjekter 
krever nært samarbeid mellom ulike yrker.

Bygg- og anleggsteknikk omfatter produk-
sjon, oppføring, ombygging og vedlikehold 
av bygninger og anlegg med tilhørende 
tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge 
krav til kvalitet og sikkerhet.

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK  YRKESFAGLIG

Noen av skolene som tilbyr  
Bygg- og anleggsteknikk:

Askøy • Sotra • Laksevåg  
Slåtthaug • Knarvik
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• Elektrofag gir adgang til mange spennende og 
interessante yrker. Hele vårt moderne samfunnsapparat 
både i våre private hjem og i næringslivet er avhengig 
av elektrisitet og apparater basert på elektrisk energi.

• Behovet for yrkesutøvere med elektrofaglig 
bakgrunn vil alltid være til stede og 
sannsynligvis øke i i årene som kommer.

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, 
sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. 
Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for 
å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye 
produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. 

Med Elektrofag kan du bli:
• Elektriker, elektroreparatør eller energioperatør

• Tavle-, signal eller heismontør

• Avioniker eller flymekaniker

• Romteknolog, data- eller produksjonselektroniker

• Automatiker eller FU-operatør

Elektrofag omfatter fagområder innenfor 
elektrofagene som automatiserte anlegg, 
elektriske installasjoner, produksjon og over-
føring av elektrisk energi, og innen elektronikk 
som omfatter datasystemer, kommunikasjon, 
dokumentasjon og feilsøking.

YRKESFAGLIG  ELEKTROFAG

Noen av skolene som tilbyr  
Elektrofag:

Askøy • Sotra • Laksevåg • Årstad  
Bergen Maritime • Knarvik • Slåtthaug

• Du lærer:
- Installasjon og vedlikehold av elektriske 

og eletroniske systemer
- reparasjon av elektrisk utstyr
- om energiproduksjon og energiforsyning
- om utvikling av nye elektroniske produkter
- sikkerhet og dokumentasjon
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Med Teknikk og industriell produksjon kan du bli:
• Aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
• Verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
• Bokbinder eller grafisk trykker
• Faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
• Industrisyer, operatør i trikotasje 

eller vaskerioperatør
• Bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
• Anleggsmaskin-, landbruksmaskin- 

eller motormekaniker
• Bore- eller brønnoperatør
• Matros eller motormann
• CNC-operatør

Du som velger teknikk og industriell 
produksjon bør ha praktisk sans, godt 
håndlag og være nøyaktig. Du bør både 
kunne arbeide selvstendig og samarbeide 
med andre. 

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON YRKESFAGLIG

Noen av skolene som tilbyr  
Teknikk og industriell produksjon:

Askøy • Hop • Sotra • Laksevåg  
Årstad • Bergen Maritime



• Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og 
mulighet for videre studier ved høyskoler og universiteter. 

• Skolene som gir tilbud om idrettsfag legger 
vekt på å få et allsidig idrettsmiljø. 

• Skolene gir også et bredt tilbud i friluftsliv.

Idrettsfag er et studieforberedende program 
med idrett som spesielt programområde. 
Du som velger idrettsfag bør være glad i trening og fysisk 
aktivitet, men du må også like å arbeide med teoretiske fag. 
Skolene kan spesialisere seg på idretter, så du kan ikke få 
alle tilbud overalt. Men generelt kan du velge fordypning 
innen programfagene toppidrett, breddeidrett, friluftsliv og 
lederutvikling.

Avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag 
fra andre studieforberedende utdanningsprogram.  
Fylkeskommunen kan bestemme at inntil halvparten av 
Vg1elevene skal tas inn på grunnlag av dokumenterte  
ferdigheter eller opptaksprøve.

Idrettsfag gir:
• Generell studiekompetanse med rett til å søke 

ulike studier ved høyskoler og universiteter

• Grunnlag for trenerjobber innenfor idretts- og 
friluftsliv, spesielt innenfor barneidrett

Noen av skolene som tilbyr  
Idrettsfag:

Sotra • U.Phil • Stend • Voss
Ta kontakt med den enkelte skole for  

å få vite hvilken spesialisering de har.
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STUDIEFORBEREDENDE  IDRETTSFAG

• Du lærer:
- fysisk aktivitet og trening
- treningsledelse
- helse, kosthold og kroppsbygging
- teoretiske fag
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Med Medier og kommunikasjon kan du bli:
• Journalist, tekstforfatter eller innholdsprodusent

• Webdesigner, interaksjonsdesigner 
eller spilldesigner

• Lydtekniker, lyd- eller filmprodusent

• Kommunikasjonsrådgiver eller 
mediums- og samfunnskonsulent

• Du som velger medier og kommunikasjon 
bør ha god skriftlig og muntlig uttrykksevne

• Du bør ha estetisk sans og godt fargesyn

• I tillegg bør du ha interesse for 
informasjonsteknologi og digitale medium

Medier og kommunikasjon omfatter 
forteller teknikker innen tekst, lyd og bilde. 
Du lærer om mediepåvirkning, mediehistorie 
og journalistikk, utforme budskap og layout 
gjennom teoretiske fag og videreutvikling av 
din digitale kompetanse.

MEDIER OG KOMMUNIKASJON STUDIEFORBEREDENDE

Noen av skolene som tilbyr  
medier og kommunikasjon:

Laksevåg • Årstad • Amalie Skram 
Nordahl Grieg • Voss
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Med Design- og håndverksfag / medieproduksjon 
kan du bli:
• Aktivitør, blomsterdekoratør eller frisør

• Urmaker, gull- eller sølvsmed

• Buntmaker, bunadtilvirker eller kjole- og draktsyer

• Møbelsnekker, treskjærer eller orgelbygger

• Keramiker, skomaker eller smed

• Interiørkonsulent eller utstillingsdesigner

• Fotograf, mediedesigner eller mediegrafiker

• Dette utdanningstilbudet forener de yrkene som er 
knyttet til håndverksutførelse basert på form og teknikk.

• Teknikk har en nær tilknytning til kunst 
og andre etiske uttrykksformer.

• Du bør være kreativ, ha estetisk sans 
og like å arbeide med hendene.

Design- og håndverksfag / 
 medie produksjon omfatter tradisjonelle 
håndverksfag. Du lærer bruk og utforming 
av ulike materialer, utvikling av ideer til 
ferdige produkt, design og visuelle uttrykk, 
kunst og kultur

DESIGN- OG HÅNDVERKSFAG /
MEDIEPRODUKSJONYRKESFAGLIG

Noen av skolene som tilbyr  
Design- og håndverk /  medieproduksjon:

Hop • Sotra • Årstad 
Knarvik
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Restaurant- og matfag fører fram  
til yrker innen blant annet hotell- og 
restaurantnæringen.

• Du som velger restaurant og matfag bør ha godt 
håndlag, være kreativ, nøyaktig og renslig. 

• Der du er i direkte kontakt med kunder, er det også viktig 
at du er serviceinnstilt.

• Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen 
blant annet hotell og restaurantnæringen og 
næringsmiddelindustrien.

• I tillegg vil du kunne få arbeid i bedrifter som produserer 
kjøtt, fiske, drikke, bake og matvarer.

• Kunnskaper om egne og andres kulturer og 
mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og 
helsefremmende livsstil er viktig.

Med Restaurant- og matfag kan du bli:
• Kokk, institusjonskokk eller servitør

• Baker eller konditor

• Pølsemaker eller kjøttskjærer

• Slakter, butikkslakter eller sjømathandler

• Fagarbeider i sjømatproduksjon eller 
industriell matproduksjon

RESTAURANT- OG MATFAG YRKESFAGLIG

Noen av skolene som tilbyr  
Restaurant- og matfag:

Sotra • Årstad • Sandsli
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STUDIEFORBEREDENDE MUSIKK, DANS OG DRAMA

Musikk, dans og drama gir:
• Generell studiekompetanse og rett å søke 

ulike studier ved høgskoler og universiteter

• Mulighet til å ta på deg instruktørjobber 
innenfor ditt område, spesielt overfor barn

• Du kan bli danser, koreograf eller dansepedagog

• Du kan bli sanger, musiker, musikkpedagog 
eller musikkterapeut

• Du kan også bli skuespiller, 
scenograf eller dramaturg

• Du som velger musikk, dans og drama bør i utgangspunk
tet ha evner og anlegg for det programområdet du ønsker 
å fordype deg i, og du bør være utholdende og ha vilje til 
øving. Det er en fordel om du behersker et instrument eller 
en form for dans eller drama før du begynner. I tillegg bør 
du like å arbeide med teoretiske fag. 

• Avhengig av skolens tilbud, kan du også velge program fag 
fra andre studieforberedende utdanningsprogram og  
programfag fra andre programområder i eget utdannings
program.

• Fylkeskommunen kan bestemme at inntil halvparten av 
Vg1elevene skal tas inn på grunnlag av dokumenterte 
ferdigheter eller opptaksprøve. 

Musikk, dans og drama er et studiefor-
beredende program med musikk, dans eller 
drama som spesielle programområder. 

Musikk finner du på: Langhaugen videregående skole, 
Voss gymnas og Stord videregående skole.
 
Dans finner du på: Langhaugen videregående skole.

Drama finner du på Fyllingsdalen videregående skole.

Noen av skolene som tilbyr  
Musikk, dans og drama:

Fyllingsdalen • Langhaugen • Voss

Ta kontakt med den enkelte skole for  
å få vite hvilken spesialisering de har.
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Med Naturbruk kan du bli:
• Gartner eller agronom

• Anleggsgartner eller driftoperatør i idrettsanlegg

• Skogsoperatør

• Hovslager eller hestefaglært

• Fagarbeider i reindriftsfaget

• Fisker eller fagarbeider i akvakultur

• Du som velger naturbruk bør være interessert 
i naturen, ha praktisk håndlag. 

• Du må også kunne samarbeide med andre og 
vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. 

• Du bør like å arbeide ute under 
varierende natur og klimaforhold. 

Naturbruk omfatter all opplæring i fiske, 
fangst og landbruk.
Avhengig av hvilket programområde du velger, gir utdannings 
programmet yrkeskompetanse eller studiekompetanse med 
mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. 

Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kre
ves forståelse for sammenhengen mellom biologisk pro
duksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.

Noen av skolene som tilbyr  
Naturbruk:

Stend • Austevoll • Voss

Ta kontakt med den enkelte skole for  
å få vite hvilken spesialisering de har.

NATURBRUK YRKESFAGLIG



Noen av skolene som tilbyr  
Kunst, design og arkitektur:

Olsvikåsen  
Årstad • Voss 
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Kunst, design og arkitektur omfatter fag 
som videreutvikler dine kreative evner.  Du 
lærer å tegne og utforme gjenstander, om 
kunst og kultur, om steds- og byutvikling og 
teoretiske fag.

Med Kunst, design og arkitektur kan du bli:
• Arkitekt, landskapsarkitekt eller ingeniørarkitekt

• Produksjonsdesigner, industridesigner 
eller grafisk designer

• Kunst og kulturformidler, kurator eller kunstner

• Du kan også utdanne deg til andre yrker - med 
generell studiekompetanse kan du søke de 
fleste studier ved høyskoler og universitet.

17STUDIEFORBEREDENDE KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR

• Du bør være:
- glad i å tegne
- kreativ
- interessert i design, form og farge
- opptatt av estetikk
- interessert i å skape noe



ÅPEN DAG
Besøk oss i Lars 
Hilles gate 15  
onsdag 08.02.

ER DU VÅR NYE ELEV? 
BPGs utdanningsprogram:
• Medier og kommunikasjon
• Musikk, dans og drama
• Studiespesialisering

Yrkesmesse 
Møt oss på stand på Askøy videregående skole  
torsdag 26. januar. Velkommen!

www.bpg.no   05 246

 09 321  METIS.NO LARS HILLES GATE 17

starte på videregående til høsten?
”

ÅPEN DAG TORSDAG 9. FEBRUAR

Akademiet i Bergen har endret navn til Metis videregående

 Studiespesialisering 
 Medier og kommunikasjon 
 Service og samferdsel
 Toppidrett
 IKT-servicefag
 Påbygg

Vi holder til midt i Bergen sentrum 
og tilbyr 590 studieplasser innen:

18



Studieforberedende
• Realfag
• Samfunnsfag/språk/økonomi
• Medier og kommunikasjon

Yrkesfag
• Teknikk og industriell produksjon
• Elektrofag
• Bygg- og anleggsteknikk

BESØK VÅR HJEMMESIDE: skole.hfk.no/laksevagvgs 

Nyheter!
Studieforberedende Medier og 
kommunikasjon

Elektrofag med spesiell 
studiekompetanse

UTDANNINGSPROGRAM:
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www.hopvgskole.no
Askvegen 264 • 5307 ASK • Tlf. 56 15 78 00 - 959 39 244

VI TILBYR:
• Små klasser
• Stor voksentetthet
• Tolærersystem i mange timer
• Gratis lunsj til alle elever hver dag
• Individuelt inntak uavhengig av karakterer

SKOLEN HAR FØLGENDE PROGRAMOMRÅDER:
• VG1 Teknikk og industriell produksjon
• VG2 industriteknologi
• VG1 Design og håndverk
• VG1 Helse- og oppvekstfag
• VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
• VG2 IKT - servicefag

Hop vgs. er en liten skole som tenker stort
om den enkelte elev. En inkluderende skole
med utstrakt tilrettelagt undervsning.

www.hopvgskole.no
Askvegen 264 • 5307 ASK • Tlf. 56 15 78 00 - 959 39 244

Vi tilbyr:
• Små klasser
• Stor voksentetthet
• To-lærer system i mange timer
• Gratis lunsj til alle elever hver dag
• Individuelt inntak uavhengig av karakterer

Skolen har følgende programområder:
• VG1 Teknikk og industriell produksjon
• VG2 industriteknologi
• VG1 Design og håndverk
• VG1 Helse-og oppvekstfag
• VG2 Barne-og ungdomsarbeiderfag

 

 

Vi inviterer til åpen skole
torsdag 30. januar
kl 15.00 – 18.00

En inkluderende skole der  
ingen vanske er for stor og ingen for liten 

Kom og se hvordan vi har det! 

Skolen tilbyr
* Vg1 Design og håndverk
* Vg1 Teknikk og industriell produksjon
* Vg2 Industriteknologi
* Vg1 Helse- og oppvekstfag
* Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

www.hopvgskole.no
Askvegen 264, 5307 ASK
Tlf. 56157800-95939244

Hop vgs. er en liten skole som tenker stort 
om den enkelte elev. En inkluderende skole 
med utstrakt tilrettelagt undervsning.

SøKnAdSfriST:
 1. juni 2014

• VG1 service-og samferdsel

www.hopvgskole.no
Askvegen 264 • 5307 ASK • Tlf. 56 15 78 00 - 959 39 244

VI TILBYR:
• Små klasser
• Stor voksentetthet
• Tolærersystem i mange timer
• Gratis lunsj til alle elever hver dag
• Individuelt inntak uavhengig av karakterer

SKOLEN HAR FØLGENDE PROGRAMOMRÅDER:
• VG1 Teknikk og industriell produksjon
• VG2 industriteknologi
• VG1 Design og håndverk
• VG1 Helse- og oppvekstfag
• VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
• VG2 IKT - servicefag

Hop vgs. er en liten skole som tenker stort
om den enkelte elev. En inkluderende skole
med utstrakt tilrettelagt undervsning.

www.hopvgskole.no
Askvegen 264 • 5307 ASK • Tlf. 56 15 78 00 - 959 39 244

Vi tilbyr:
• Små klasser
• Stor voksentetthet
• To-lærer system i mange timer
• Gratis lunsj til alle elever hver dag
• Individuelt inntak uavhengig av karakterer

Skolen har følgende programområder:
• VG1 Teknikk og industriell produksjon
• VG2 industriteknologi
• VG1 Design og håndverk
• VG1 Helse-og oppvekstfag
• VG2 Barne-og ungdomsarbeiderfag

Et sted for vekst og utvikl ing

Vi inviterer til åpen skole
torsdag 30. januar
kl 15.00 – 18.00

En inkluderende skole der  
ingen vanske er for stor og ingen for liten 

Kom og se hvordan vi har det! 

Skolen tilbyr
* Vg1 Design og håndverk
* Vg1 Teknikk og industriell produksjon
* Vg2 Industriteknologi
* Vg1 Helse- og oppvekstfag
* Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

www.hopvgskole.no
Askvegen 264, 5307 ASK
Tlf. 56157800-95939244

Hop vgs. er en liten skole som tenker stort 
om den enkelte elev. En inkluderende skole 
med utstrakt tilrettelagt undervsning.

SøKnAdSfriST:
 1. juni 2014

• VG1 service-og samferdsel

www.hopvgskole.no
Askvegen 264 • 5307 ASK • Tlf. 56 15 78 00 - 959 39 244

VI TILBYR:
• Små klasser
• Stor voksentetthet
• Tolærersystem i mange timer
• Gratis lunsj til alle elever hver dag
• Individuelt inntak uavhengig av karakterer

SKOLEN HAR FØLGENDE PROGRAMOMRÅDER:
• VG1 Teknikk og industriell produksjon
• VG2 industriteknologi
• VG1 Design og håndverk
• VG1 Helse- og oppvekstfag
• VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
• VG2 IKT - servicefag

Hop vgs. er en liten skole som tenker stort
om den enkelte elev. En inkluderende skole
med utstrakt tilrettelagt undervsning.

www.hopvgskole.no
Askvegen 264 • 5307 ASK • Tlf. 56 15 78 00 - 959 39 244

Vi tilbyr:
• Små klasser
• Stor voksentetthet
• To-lærer system i mange timer
• Gratis lunsj til alle elever hver dag
• Individuelt inntak uavhengig av karakterer

Skolen har følgende programområder:
• VG1 Teknikk og industriell produksjon
• VG2 industriteknologi
• VG1 Design og håndverk
• VG1 Helse-og oppvekstfag
• VG2 Barne-og ungdomsarbeiderfag

Et sted for vekst og utvikl ing

Vi inviterer til åpen skole
torsdag 30. januar
kl 15.00 – 18.00

En inkluderende skole der  
ingen vanske er for stor og ingen for liten 

Kom og se hvordan vi har det! 

Skolen tilbyr
* Vg1 Design og håndverk
* Vg1 Teknikk og industriell produksjon
* Vg2 Industriteknologi
* Vg1 Helse- og oppvekstfag
* Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

www.hopvgskole.no
Askvegen 264, 5307 ASK
Tlf. 56157800-95939244

Hop vgs. er en liten skole som tenker stort 
om den enkelte elev. En inkluderende skole 
med utstrakt tilrettelagt undervsning.

SøKnAdSfriST:
 1. juni 2014

• VG1 service-og samferdsel

www.hopvgskole.no
•Haugane 2 • 5307 ASK • Tlf. 56 15 78 00 - 959 39 244

VI TILBYR:
• Små klasser
• Stor voksentetthet
• Tolærersystem i mange timer
• Gratis lunsj til alle elever hver dag
• Individuelt inntak uavhengig av karakterer

SKOLEN HAR FØLGENDE PROGRAMOMRÅDER:
• VG1 Teknikk og industriell produksjon
• VG2 industriteknologi
• VG1 Design og håndverk
• VG1 Helse- og oppvekstfag
• VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
• VG2 IKT - servicefag

Hop vgs. er en liten skole som tenker stort
om den enkelte elev. En inkluderende skole
med utstrakt tilrettelagt undervsning.

www.hopvgskole.no
Askvegen 264 • 5307 ASK • Tlf. 56 15 78 00 - 959 39 244

Vi tilbyr:
• Små klasser
• Stor voksentetthet
• To-lærer system i mange timer
• Gratis lunsj til alle elever hver dag
• Individuelt inntak uavhengig av karakterer

Skolen har følgende programområder:
• VG1 Teknikk og industriell produksjon
• VG2 industriteknologi
• VG1 Design og håndverk
• VG1 Helse-og oppvekstfag
• VG2 Barne-og ungdomsarbeiderfag

Et sted for vekst og utvikl ing

Vi inviterer til åpen skole
torsdag 30. januar
kl 15.00 – 18.00

En inkluderende skole der  
ingen vanske er for stor og ingen for liten 

Kom og se hvordan vi har det! 

Skolen tilbyr
* Vg1 Design og håndverk
* Vg1 Teknikk og industriell produksjon
* Vg2 Industriteknologi
* Vg1 Helse- og oppvekstfag
* Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

www.hopvgskole.no
Askvegen 264, 5307 ASK
Tlf. 56157800-95939244

Hop vgs. er en liten skole som tenker stort 
om den enkelte elev. En inkluderende skole 
med utstrakt tilrettelagt undervsning.

SøKnAdSfriST:
 1. juni 2014

• VG1 service-og samferdsel

www.hopvgskole.no
Askvegen 264 • 5307 ASK • Tlf. 56 15 78 00 - 959 39 244

VI TILBYR:
• Små klasser
• Stor voksentetthet
• Tolærersystem i mange timer
• Gratis lunsj til alle elever hver dag
• Individuelt inntak uavhengig av karakterer

SKOLEN HAR FØLGENDE PROGRAMOMRÅDER:
• VG1 Teknikk og industriell produksjon
• VG2 industriteknologi
• VG1 Design og håndverk
• VG1 Helse- og oppvekstfag
• VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
• VG2 IKT - servicefag

Hop vgs. er en liten skole som tenker stort
om den enkelte elev. En inkluderende skole
med utstrakt tilrettelagt undervsning.

www.hopvgskole.no
Askvegen 264 • 5307 ASK • Tlf. 56 15 78 00 - 959 39 244

Vi tilbyr:
• Små klasser
• Stor voksentetthet
• To-lærer system i mange timer
• Gratis lunsj til alle elever hver dag
• Individuelt inntak uavhengig av karakterer

Skolen har følgende programområder:
• VG1 Teknikk og industriell produksjon
• VG2 industriteknologi
• VG1 Design og håndverk
• VG1 Helse-og oppvekstfag
• VG2 Barne-og ungdomsarbeiderfag

Vi inviterer til åpen skole
torsdag 30. januar
kl 15.00 – 18.00

En inkluderende skole der  
ingen vanske er for stor og ingen for liten 

Kom og se hvordan vi har det! 

Skolen tilbyr
* Vg1 Design og håndverk
* Vg1 Teknikk og industriell produksjon
* Vg2 Industriteknologi
* Vg1 Helse- og oppvekstfag
* Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

www.hopvgskole.no
Askvegen 264, 5307 ASK
Tlf. 56157800-95939244

Hop vgs. er en liten skole som tenker stort 
om den enkelte elev. En inkluderende skole 
med utstrakt tilrettelagt undervsning.

SøKnAdSfriST:
 1. juni 2014

• VG1 service-og samferdsel

www.hopvgskole.no
Askvegen 264 • 5307 ASK • Tlf. 56 15 78 00 - 959 39 244

www.hopvgskole.no
Askvegen 264 • 5307 ASK • Tlf. 56 15 78 00 - 959 39 244

Vi tilbyr:
• Små klasser
• Stor voksentetthet
• To-lærer system i mange timer
• Gratis lunsj til alle elever hver dag
• Individuelt inntak uavhengig av karakterer

Skolen har følgende programområder:
• VG1 Teknikk og industriell produksjon
• VG2 industriteknologi
• VG1 Design og håndverk
• VG1 Helse-og oppvekstfag
• VG2 Barne-og ungdomsarbeiderfag

Et sted for vekst og utvikl ing

Vi inviterer til åpen skole
torsdag 30. januar
kl 15.00 – 18.00

En inkluderende skole der  
ingen vanske er for stor og ingen for liten 

Kom og se hvordan vi har det! 

Skolen tilbyr
* Vg1 Design og håndverk
* Vg1 Teknikk og industriell produksjon
* Vg2 Industriteknologi
* Vg1 Helse- og oppvekstfag
* Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

www.hopvgskole.no
Askvegen 264, 5307 ASK
Tlf. 56157800-95939244

Hop vgs. er en liten skole som tenker stort 
om den enkelte elev. En inkluderende skole 
med utstrakt tilrettelagt undervsning.

SøKnAdSfriST:
 1. juni 2014

Hop vgs. er en liten skole som tenker stort
om den enkelte elev. En inkluderende skole
med utstrakt tilrettelagt undervisning.
VI TILBYR:
• Små klasser
• Stor voksentetthet
• Tolærersystem
• Gratis lunsj til alle elever hver dag
• Individuelt inntak uavhengig av karakterer

SKOLEN HAR FØLGENDE PROGRAMOMRÅDER:
• VG1 Teknikk og industriell produksjon
• VG2 Industriteknologi
• VG1 Design og håndverk
• VG1 Helse- og oppvekstfag
• VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
• VG1 service- og samferdsel
• VG2 IKT - servicefag

Søknadsfrist er 01.03

LANDSDEKKENDE INNTAK

Et sted for vekst og utvikling

• Studiespesialiserende	
• Kunst,	Design	og	Arkitektur
• Studiespesialiserende	påbygg	
• Toppidrett	basket	
• Helse- og	oppvekstfag		og	vekslingsmodellen

- barn	og	ungdom/helsefagarbeider
• Design	og	håndverk	
• Yrkesfaglig	grunnutdanning	RM	og	HO

Presentasjon	av	fagtilbud,	omvisning,					
bespisning

Kontaktinfo:	Tlf.:	55	51	14	00
post.olv@hfk.no			http://olv.hfk.no	

Velkommen	til	åpen	dag	3.	februar	
Kl.	09.00	– 14.00

1

57 30 87 00

http://skole.hfk.no/bergenmaritimevgs
http://skole.hfk.no/fagskole – Tlf. 55 33 75 00

Videregående skole 
Kvalifiserer til flg. fagbrev:

• Matros
• Bore/Brønnoperatør
• Motormann
• Elektriker
• Industrimekaniker
• Automatiker

Maritim/
Petroleumstekn. fagskole
Kvalifiserende utdanning som:

• Dekkssoffiser
• Maskinoffiser
• Petroleumstekniker

Innen følgende fordypninger:

• Nautikk
• Boreteknikk
• Maskin
• Havbunnsinstallasjoner

OLJERELATERTE FAG
BORING/ HAVBUNN

MARITIME FAG 
NAUTIKK OG MASKIN

ELEKTROFAG
Skolens virksomhet 
er sertifisert 
av Det Norske Veritas

Med kurs for
fremtiden!

BERGEN 
MARITIME 
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Med fokus på lærlinger
- velg en utdannelse for fremtiden...

Å bestemme seg for hva man skal bli, er kanskje ett av de viktigste valgene man gjør i livet. 
En utdannelse i samarbeid med en Framo bedrift, gir deg mange valgmuligheter. 
Dette gir deg utsikter til spennende, utfordrende og ikke minst fremtidsrettede jobber. 

Les mer om våre ulike fagområder på

www.framo.com
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Danielsen
Videregående Skole

«Skolen der unge mennesker blomstrer»

• Studiespesialisering og helse- og 
oppvekstfag

• Danielsen Videregående Skole er en kristen 
skole for alle. Skolen har et godt og åpent miljø, 
og holder til i moderne lokaler i Bergen sentrum.

• Forskerlinjen på studiespesialisering skaper 
entusiasme for realfagene gjennom variert 
undervisning og spennende turer;

• fordypning i realfagene, det vil si matematikk, 
kjemi/ fysikk/ biologi/ teknologi

• fokus på utforskende læringsmetoder
• forskningsprosjekter 
• bedri� sbesøk
• ekskursjoner lokalt og til utlandet

• Åpen kveld 24.  januar 2017 kl. 18.30–20.00

• Ordinært opptak: Innen 1. mars
Søknad via skolens ne� sider

• www.danielsen-skoler.no/videregaende 
telefon: 55 55 98 00

Anders Daltveit Melve i Vg2 på forskerlinjen
-   På forskerlinjen får man utfordre seg selv i et fri�  
men trygt læringsmiljø, og ikke minst møte andre 
likesinnede og engasjerte ungdommer!

Vetle Tangset i Vg3 på forskerlinjen
-   Jeg synes det er fantastisk å gå på forskerlinjen, 
det er et ekstra godt miljø i klassen og utfl uktene 
er både spennende og lærerike.

Synnøve Algrøy Fjeldstad i Vg2 på forskerlinjen
-   Det eg liker aller best med forskerlinja er at vi får 
opne oppgåver, noko som gjer at vi får veldig fridom 
til å jobbe med tema som interesserer oss sjølv, 
og det gjer at arbeidet blir mykje meir interessant. 
Det er veldig fi nt å kjenna på den tilliten læraren vår 
har til oss, med at vi får ein frist vi skal levera til og 
fram til då er det opp til oss sjølv. Vi får sjølv fi nna 
den måten vi jobbar best på, og bestemmer sjølv 
når arbeidet skal gjerast.
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FAGAVDELING SKOLE
BEST

MULIG
SAMMEN

Båtcharter
Kurs & Konferanse

www.maritimetours.no

Postboks 2011, Nordnes - 5817 BERGEN
Telefon: 55 30 80 80 - Fax: 55 30 80 81

Mobil: 416 89 866

NOBI NORSK BETONGINDUSTRI
Produsent av Betongvarer

NOBI Norsk Betongindustri AS, 5315 Herdla
Tlf.: 56 15 16 00  •  Faks: 56 15 16 01
Lønningsflaten 25, 5258 Blomsterdalen
Tlf.: 55 22 61 00  •  Faks: 55 22 78 55

www.nobi.no e-post: mail@nobi.no 

©
 y

ou
ar

e.
no

En skole for  
læring, mestring og trivsel.

Herdla Fjordhytter Laxeneset AS
www.Hytteutleie.com

Tlf. 995 06 343

Møtelokale - selskapslokale
overnatting - catering

Tlf: 56 15 08 45 - 480 49 145
www.gjestehuset.no 

e-post: inga.fromreide@gmail.com

Herdla Fjordhytter 
Laxeneset AS

www.Hytteutleie.com
Tlf. 995 06 343

Møte lokale - selskapslokale
overnatting - sushi

Tlf: 56 15 08 45 - 480 49 145
www.biologenherdla.no
post@biologenherdla.no

STEND VIDAREGÅANDE SKULE 
- en aktiv skolehverdag
Interessert i å kombinere din interesse for dyr, friluftsliv 
eller idrett med generell eller spesiell studiekompetanse?

VG 1 Naturbruk: Dyrefag, friluftsliv, hestefag, anleggsgartner

VG 2 Naturbruk: Dyrehelse, hundefag, friluftsliv, hestefag, 

VG 3 Allmennfaglig påbygg 

VG1 – VG 3 Idrettsfag: Toppidrett, breddeidrett og friluftsliv

TA KONTAKT
TLF. 55 91 88 00 ELLER WWW.STEND.NO
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Er dEt noE mEr vi 
kan gjørE for dEg?

Vi utfører det meste innen transport, 
terminal og kranbiltjenester.

www.transportoppdrag.no

Ring oss på telefon: 55 15 41 40

Er dEt noE mEr vi 
kan gjørE for dEg?

Vi utfører det meste innen transport, 
terminal og kranbiltjenester.

www.transportoppdrag.no

Ring oss på telefon: 55 15 41 40

Er dEt noE mEr vi 
kan gjørE for dEg?

Vi utfører det meste innen transport, 
terminal og kranbiltjenester.

www.transportoppdrag.no

Ring oss på telefon: 55 15 41 40

Er dEt noE mEr vi 
kan gjørE for dEg?

Vi utfører det meste innen transport, 
terminal og kranbiltjenester.

www.transportoppdrag.no

Ring oss på telefon: 55 15 41 40

Askøy Kjøkkensenter as
Juvikflaten

Postboks 145
5310 Hauglandshella
Tlf. 56 14 24 50   
post@askoykjokken.no

Ravnangerveien
5300 Kleppestø
Tlf. 56 14 24 50
www.askoykjokken.no

Juvikflaten 14A
5308 Kleppestø
Tlf.: 56 14 24 50
www.askoykjokken.no
post@askoykjokken.no
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Besøk oss på yrkesmessen

Gamle kleppeveien 18 B, vis a vis helsetunet på kleppestø

Ønsker du å utdanne deg som trafikklærer?
Som trafikklærer (kjøreskolelærer) er du kvalifisert for 
opplæring av personbilførere - i første omgang for 
førerkort klasse B. 

Besøk oss på vår stand, der vil vi fortelle mer om 
det og bli trafikklærer. 

M 926 60 075 -  www.haralds.no M 976 09 765 - www.krokaas-trafikkskole.no

Hvordan bli KJØRELÆRERSpør oss

Vær med i trekningen av gratis Trafikalt grunnkurs
Bli med på konkurranse på messen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADAR 
VHF / GMDSS 
ECDIS/ ECS 

GPS / DGPS/ AIS 
Satcom / TV 
SpeedLog 

VDR/ PA/ FIRE 
Intercom/ PABX 

Westronic AS 
Kommunikasjon & Navigasjon 

Maritim Elektronikk 
Salg og service 

Tlf: 55 34 90 70 
 

Damsgårdsveien 165 
5160 Laksevåg 

www.westronic.no 
mail@westronic.no 

FOR TENÅRINGER. ONLY.
VI ER HER.

Du får snart ansvar for eigen økonomi, det er 
stas. Men, det fører med seg forpliktelser, og då 

er det viktig å ha ein bank som hjelper deg. 
spv.no / 05555

SPV
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Vi tar ansvar for utdanning av 
norske sjøfolk. Få lærlingeplass hos 
oss!

Norled AS
Kong Christian Frederiks plass 3, 5006 

Bergen

tlf: 518 68 700

B i Tømrer
 Ønsker du deg en  aktiv 
og variert   arbeidsdag?

Tømrerfaget omfatter bygging  
og montering av ulike typer  
trekonstruksjoner.  En ting er sikkert 
– jobber du som tømrer er ingen 
dager like!’’

www.blitømrer.no

Byggmestrenes Servicekontor AS,
Opplæringskontor for tømrerfaget

Kanalveien 88, Bergen  ■  Tlf. 55 28 20 00

www.byggmesterservice.no  ■  www.facebook.com/blitomrer

En tømrer må ha godt håndlag, 
og kunne bruke både hodet 
og kroppen!’’

INTERNASJONALT MARITIMT 
MILJØ I BERGEN

Gard er et verdensledende sjøforsikringsselskap med kontorer over 
hele verden og ved selskapets Bergens kontor er det i dag 50 ansatte. 
I mer enn 100 år har Gard forsikret den globale maritime industrien. 
Vår visjon er å hjelpe våre medlemmer og kunder i den maritime 
 industrien å håndtere risiko og dens konsekvenser.

Våre assurandører vurderer kundenes behov for forsikringsdekninger, 
hvilket risikonivå det innebærer og beregner og forhandler riktig pris 
og vilkår med kunder fra hele verden. Skadeavdelingen jobber med å 
forebygge, begrense og behandle skader, kollisjoner og total forlis.

 

Finn ut mer på www.gard.no/career

26



Undersøkelse + 2stk 
røntgenbilder

kun 500,-

ADR: JUVIKFLATEN 14a, 5308 KLEPPESTØ

ÅPNINGSTIDER
Mandag-torsdag  08.00 - 21.00
Fredag  08.00 - 16.00
Lørdag  10.00 - 14.00
Søndag Etter avtale

AKUTTHJELP 

RING 

900 77 333

Telefon: 56 14 20 14 / 900 77 333 • Juvikfl aten 14a, 
5308 Kleppestø • www.ats.as • post@ats.as

Nye pasienter er velkommen til oss! 
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Næringsbygg • Industribygg • Stålbygg
Betongbygg • Totalenterpriser

Leirvikflaten 11, 5179 Godvik - Telefon: 55 50 69 00- Telefax: 55 50 69 10
E-mail: firmapost@larsjonsson.no

Leirvikflaten 11, 5179 Godvik
ASKØY MØBLER

Kleppestø Senter - 5322 KLEPPESTØ

Telefon 56 15 13 00

	  

VI  HAR  KURSSENTER  PÅ  ASKØY  OG  ÅGOTNES  
KONTAKT  OSS  PÅ  TLF:  55  31  55  31  E-POST:  BOOKING@GANTIC.NO  

TRUCK  –  KRAN  –  LIFT  –  FALLSIKRING  –  VARMEARBEIDER  –  HMS  KURS  

  

Tips oss om hva som rører seg på Askøy!

Vi utdanner CNC-operatører

Åpningstider: 

Man.-fre. 10.00-17.00 

Tors. 10.00-18.00 

Lør. 10.00-14.00

Grav litt dypere på 
statoil.com/careers
Statoil. Kraften i det mulige

Når det å gi opp ikke er et alternativ.

Utholdenhet 

[ʉːtˈhɔlənheːt] 

Vi ser etter lærlinger som deler  
Fredriks definisjon av:
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Men ingen fag gir deg bedre  
muligheter til å gjøre verden bedre.  
Se mer om ingeniørutdanning på  
www.nito.no/utdanning

Mange fag er  
lettere enn realfag

KLEPPESTØ

Åpningstider:
8-2  (20)

Søndag 9-21

tlf 91 89 51 15

2

Godkjent Lærlingbedrift.
Slettebrekka - 5303 Follese

Telefon: 56 15 19 80 - Telefax: 56 15 19 81
Mail: post@industriplast.no

 Grafi ske 
    tjenester 
– fra idé til resultat

www.bodoni.no
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SKILT - BILREKLAME - DEKOR
STOREBOTN NÆRINGSPARK 38 , 5309 KLEPPESTØ  56 14 97 93

Velkommen til

Storebotn  
Næringspark

Storebotn 15, 5309 Kleppestø

Alt i byggevarer, hus og hage

www.byggern.no/fauskanger       info@fauskanger.byggern.no

Tlf. 56 15 15 30

Stor på Prosjektutbygging - Byggefelt

 

              Vår Kunnskap  Din Trygghet 

       TELEFON: 56 15 70 00     FAKS: 56 15 70 49 

Et fullservice 
regnskapsbyrå med 
lang erfaring 

ELTO Regnskap AS
Aut. regnskapsførerselskap 

Storebotn 72 c   
5309 Kleppestø    
T: 56 15 61 68  
firmapost@eltoregnskap.no   

REGNSKAP AS

Et fullservice 
regnskapsbyrå med 
lang erfaring 

ELTO Regnskap AS
Aut. regnskapsførerselskap 

Storebotn 72 c   
5309 Kleppestø    
T: 56 15 61 68  
firmapost@eltoregnskap.no   

REGNSKAP AS

Et fullservice 
regnskapsbyrå med 
lang erfaring 

ELTO Regnskap AS
Aut. regnskapsførerselskap 

Storebotn 72 c   
5309 Kleppestø    
T: 56 15 61 68  
firmapost@eltoregnskap.no   

REGNSKAP AS

Et fullservice 
regnskapsbyrå med 
lang erfaring 

ELTO Regnskap AS
Aut. regnskapsførerselskap 

Storebotn 72 c   
5309 Kleppestø    
T: 56 15 61 68  
firmapost@eltoregnskap.no   

REGNSKAP AS

Et fullservice 
regnskapsbyrå med 
lang erfaring 

ELTO Regnskap AS
Aut. regnskapsførerselskap 

Storebotn 72 c   
5309 Kleppestø    
T: 56 15 61 68  
firmapost@eltoregnskap.no   

REGNSKAP AS

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marinaen for norske forhold. 

Brygger, utrigger, fortøyningsbom, landganger. 
Strøm-lys-vann-søyler, leidere, fendring. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRIA AS, Tlf.: 56 15 20 50, Web:triamarina.no 
Storebotn 6A                     N-5309 Kleppestø 

 

Storebotn Næringspark, 5309 Kleppesø – Tlf:56151650

Din Blikkenslager på Askøy
www.altaner.no

• Alt i slanger, olje, verktøy, kompressorer, etc.
• Elektroder, sveiseapparater, etc.
• Maling lakk m.m.

Storebotn Næringspark - 5300 Kleppestø
TLF. 56 15 20 70 - E-post: VogM@fpt.no30

Fremmer næringslivets
interesser på Askøy

Mer enn 140 bedrifter er allerede medlem  
– vi har plass til enda flere!

www.askoynf.no



DU HAR IDÉENE  
– VI ORDNER RESTEN!
Legg frem dine idéer for oss – og vi 
viser deg hvordan de kan realiseres. Ved 
å kombinere vår kunnskap med dine 
idéer, kan vi sammen skreddersy de 
mest praktiske, estetiske og økonomiske 
løsninger. Med vår kompetanse kan du 
trygt overlate hele jobben til oss! 

I TRYGGE HENDER 
Vi har lang erfaring som 
totalentreprenør i små og store 
byggeprosjekter. Ravnanger Hus har 
solid lokal forankring, og lang erfaring 
fra boligprosjekter på Askøy og i 
Bergen for øvrig. Vi gir deg profesjonell 
veiledning om hva som er viktig når 
huset skal tilpasses tomten.

VI KAN HJELPE DEG MED:
•  HUSTEGNINGER
•  ARKITEKTTJENESTER
•  BYGGESØKNADER
•  DISPENSASJONSSØKNADER
•  TOTALENTREPRISE PÅ HUS
•  SEKSJONERING
•  FRADELING AV TOMTER

DU HAR DRØMMEN  
– VI REALISERER DEN

DIN LOKALE HUSLEVERANDØR
Ravnanger hus er lokalisert i Storebotn 

Næringspark på Askøy. Ravnanger Hus 

består av fagfolk med høy kompetanse og 

over 30 års erfaring. Som prosjektansvarlig 

gjør vi det både enklere og tryggere, ved at 

du kun har en aktør å forholde deg til.

RAVNANGER HUS AS
Storebotn 10 

5309 Kleppestø

Telefon 56 14 62 20

post@ravnangerhus.no
 

www.ravnangerhus.no
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Storebotn Næringspark 53H,  5309 Kleppestø 
www.revisorvest.no | askoy@revisorvest.no  
Tlf: 56 15 66 15 
 
 

«Det ligger i luften»
Energi - Ventilasjon - Varme

epost: firmapost@r-torgersen.no  
www.r-torgersen.no

Storebotn 70
5309 Kleppestø telefon:   56 15 01 47        

Storebotn Næringspark, 5309 Kleppestø - Tlf:55 98 19 00

J MN -  p lan &  a rkitektur a .s

storebotn 11 - storebotn næringspark  -  5309 kleppestø 
                 55 02 07 90  / 918 71 232  -  jan@jmnplan.no
                                                  org.nr. 997 335 953 mva       

-  utarbeidelse av detaljreguleringsplaner
-  prosjektering av boliger og næringsbygg

www.norgeshus.no/vestnorskbygg
Tlf: 905 94 515 - christel.pedersen@norgeshus.no

BOLIG - HYTTE - REHAB

L
Æ
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R
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Alt i Elektrisk Arbeid

5300 Kleppestø - Telefon: 56 15 14 00
www.hakon-olsen.no

5309

Har du knust, punktert (dugget) glass,
eller nybygg/oppussing? Kontakt Larsen Glass

for gratis prisoverslag med fast tilbud.
Telefon:
56 14 42 10
Mobil/døgnservice:
950 50 900

Mail: post@larsenglass.no - www. larsenglass.no

 
 

    	  
Scan Agentur AS 
Telefon +47 56 15 13 20      
Storebotn Næringspark 13A,  5309 Kleppestø 
web www.scanagentur.no 
 
 

Kvalitetsverktøy 
og maskiner til 
mur og flis

	  
Kurs og kompetanseheving innen sveis & mekaniske fag 

Storebotn Næringspark, 5309 Kleppestø 
Tlf: 56152700 

www.hopkompetansesenter.no 
	  

Storebotn Næringspark    55 19 98 00    salg@partech.no
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HMS-rådgiving
Sertifisert sikkerhetsopplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring; lift, kranbruker, enkle løfteredskap, HMS, 
kontainerpakking, norsok, fallsikring, stillasbygging, trykktesting og varme arbeider

caldenby.no

Stefan Caldenby Olsen

95 14 13 25

stefan@caldenby.no

Elin Kjerrgård

90 70 06 19

elin@caldenby.no



Hjelp oss å hjelpe barna i Koguta Village

Rotary International har et ønske om 
å yte service og å hjelpe der det er 
behov for det. Det kan være lokalt, 
nasjonalt eller internasjonalt. Askøy 
Rotary Klubb har siden starten i 1979 
hatt en rekke slike prosjekt. De siste 
årene har klubben konsentrert seg om 
å hjelpe barn og familier i landsbyen 
Koguta Village vest i Kenya.

Vi startet med å betale utdanning for en ung 
mann i landsbyen, Tom Okoth. Han er nå 
vår prosjektleder i området. Sammen har vi 
først og fremst fullført et vannboringsprosjekt 
i landsbyen. I mai 2015 kunne vi være 
med åpne et anlegg som gir rent vann 
til barn og familier som før var plaget av 
tørke og infeksjonssykdommer forårsaket 
av forurenset vann. Vi har fått bekreftet 
gjennom helseundersøkelser at det nå er 
betraktelig mindre sykdom i landsbyen.

Vårt neste prosjekt har vært å bygge en 
skole og barnehage for de minste barna. 
Det er obligatorisk med 3 års førskole før 
barneskole i Kenya, men slike skoler har 
ofte kummerlige kår fordi de ikke får noe 
offentlig støtte. Vi kan nå tilby et bygg 
med store klasserom, kontor og latriner.

Dette bygget skal åpnes nå i januar 2017, 
og en delegasjon fra klubben skal være til stede.

Askøy Rotary Klubb er opptatt av skole 
og utdanning som en viktig veg ut av 
fattigdom. Vi har et fond som hjelper mange 
foreldreløse barn med skolegang. Noen av 
disse tok avgangseksamen på barneskole, 
Primary School, høsten 2016. De er nå 
klar for videregående skole, Secondary 
School, men det betyr for mange av dem 
at de må på internatskole. Skal vi klare 
det, trenger vi hjelp fra flere på Askøy!

Hvis du vil hjelpe oss å hjelpe, ta kontakt! 
Vår prosjektkonto er: 6504.05.75051 
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 Dagfinn Lyngbø ble tildelt en PHF i 2007.

Fra tildelingen av en PHF til 
Frank Årebrot høsten 2016

Terje Bøe er et av charter-
medlemmene og har gjort en 
stor innsats både i og utenfor 
klubben.  Han fikk en PHF med 
safir i desember 2015

Fakta om Rotary

• Rotary ble etablert i Chicago
• Rotary ble stiftet 23. februar 1905
• Stifteren var Paul Percy Harris
• Rotays formål er å fremme og styrke viljen til å 

gagne andre som grunnlag for all virksomhet
• Motto er «Service above self»
• Rotary kom til Norge i 1922 (Christiania RK)
• Rotary har tjent som forbilde for andre 

serviceorganisasjoner som; Kiwanis (1915),  
Lions (1917) og Optimist (1919)

Et viktig trinn i Rotary’s historie er opprettelsen av The Rotary 
Foundation eller Rotaryfondet som vi kaller det, i 1917. 

Det var rotarianeren Arch C. Klumph, fra Cleveland, Ohio som 
lanserte idéen til opprettelse av Rotaryfondet.  Rotaryfondet 
har med årene vokst til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary’s 
arbeid for å støtte ungdom i utdannelse, internasjonal 
kontakt, lokale og globale samfunns-prosjekter og et 
utall aktiviteter, som etter hvert har hjulpet hundrevis av 
millioner mennesker. Et av de største prosjektene er Polio 
Plus, som handler om å utrydde sykdommen Poliomyelitt 
(Polio).  Det prosjektet er vi nesten i mål med.

Det var imidlertid først i 1947 at Rotaryfondet fikk 
økonomiske styrke til å gjøre Rotary til en betydelig, 
internasjonal, kraftfull serviceorganisasjon. Rotaryfondet 
har siden vokst og virket på en måte som gjør at 
vi kan kalle det for “Rotary’s utviklingsbank”. 

Arch Klumph hadde forstått at entusiasme og engasjement 
ikke var nok for å nå Rotarys mål om internasjonal forståelse 
og fred i verden. Det er også behov for penger og en 
organisasjon som kan utvikle program og som kan administrere 
de midler som blir gitt til fondet på en effektiv og sikker måte, 
dersom en skal oppnå resultater og få målene realisert. 

I 1957 ble Paul Harris Fellow (PHF) utmerkelsen lansert. 
Oppkalt etter Rotarys stifter Paul Percy Harris. Medaljen, 
sertifikatet og jakkeknappen skulle være synlige tegn, 
eller «kvittering», på at den som bærer knappen/
medaljen har innbetalt et bidrag på 1000 $ til fondet.

Hos oss derimot, og da mener jeg ikke bare hos oss, men 
i store deler av den vestlige verden, er det mest vanlig 
at klubber betaler inn 1000 $ til TRF for så å utnevne 
klubbkamerater eller ikke-rotarianere til Paul Harris Fellows 
(PHF) som en hedersbevisning for samfunnsgagnlig innsats.

I 2015 er Rotaryfondet så betydningsfullt at det av CNBC er 
kåret til den 5. mest betydningsfulle veldedige fondet som 
makter å endre forhold i verden. Som en kuriositet kan nevnes 
at FN fondet som støtter FN sine prosjekt kom på 4. plass 
mens USA´s UNICEF fond kom på 9. plass (2015).  En Paul 
Harris kan gis flere ganger med opptil fem safirer og tre rubiner.

Askøy Rotary Klubb har i mange år hatt tradisjon for å 
bidra til Rotaryfondet gjennom å hedre klubbmedlemmer 
og andre utenfor Rotary, for stor klubb- og samfunnsnyttig 
innsats.  Av dem som har fått «en PHF» kan nevnes Ingrid 
Espelid Hovig, Dagfinn Lyngbø, Nils Eivind Nikolaisen og Dag 
Lindebjerg.  På Klubbens julemøte den 17 desember 2015 
ble klubbens egen Terje Bøe hedret med en PHF med safir.  

 Per Ove Askeland

Paul Harris Fellow (PHF) – bidrag 
til arbeidet for en bedre verden.
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 Dagfinn Lyngbø ble tildelt en PHF i 2007.

Bare et drøyt halvår etter at Askøy 
Rotary Klubb delte ut sin talentpris på 
Askøy sist, så er jakten på flere talenter 
i gang igjen.  Prisen for 2017 skal 
deles ut allerede under Yrkesmessen 
den 26. januar i forbindelse med 
markeringen av at messen er den 20. 
i rekken. Prisen er på ti tusen kroner.

I 2016 kom det inn over 20 forslag til talentprisen. 
Den som til sist stakk av med prisen var det 
unge skuespillertalentet Benjamin Aasebø.  
Pristildelingen ble holdt hemmelig for Benjamin 
helt til overrekkelsen, som fant sted på Kleppestø 
senter under en konsert med Askøy Brassband. 
En meget overrasket Benjamin mottok en stor sjekk 
pålydende ti tusen kroner, diplom og blomster. 

Priskriterier
Askøy Rotary Klubb har, i tråd med Rotary sine 
satsingsområder, ønsket å stimulere og inspirere 
ungdom innen mange felt.  Derfor er kriteriene for prisen 

formulert slik at man kan 
nå frem til talenter innen 
et bredt aktivitetsfelt. 

Prisen deles primært ut til 
en ungdom under 25 år 
som har et spesielt talent 
innen kultur, sport og idrett, 
kunst, organisasjonsarbeid, 
ledelse eller på andre 
områder og som har vist 
evne og vilje til å bruke 
og utvikle sitt talent. 

Vedkommende må bo 
på Askøy eller hatt den 
vesentligste delen av 
oppveksten på Askøy.

Prisen deles ut til enkeltpersoner, men kan også 
deles ut til en gruppe (ensemble/band/lag) der 
medlemmene sammen fyller kriteriene for prisen.

I vurderingen av talentene kan det tas hensyn 
til spesielle forhold, helsemessige eller sosiale, 
som påvirker ungdommenes forutsetninger.

Ikke søknadsbasert
Dette er ikke en pris man kan søke på.  Man kan 
ikke foreslå seg selv.  Man må være foreslått av 
andre, og forslagene må være godt begrunnet og 
gjerne vise til resultater eller oppnådde mål.  

Rotary klubbene på Askøy søker kontakt 
med deg dersom du ønsker å vite mer om 
vår virksomhet for å kunne vurdere om 
dette noe for deg!

Hva er Rotary?
Rotary er en verdensomspennende organisasjon med  
1 200 000 medlemmer i 165 land.

Rotary er en tjenesteytende organisasjon som arbeider 
innenfor områdene samfunns-, yrkes- og internasjonal tjeneste 
under mottoet «Service above self» (Det å tjene andre).

Gjennom Rotary kan du blant annet bli en del av: 

• Et felleskap og møte klubbvenner hver uke til  
prat, interessante foredrag, bedriftsbesøk osv.

• Lokale serviceprosjekt og tiltak for barn,  
unge og andre på Askøy

• Store og små internasjonale prosjekt som  
virkelig gjør en forskjell

Tror du dette er noe for deg?  
Ta kontakt med:

Askøy Rotary Klubb 
Møtested: Aktivitetshuset i Stusshamn 
Tid:  Hver torsdag kl. 19.15 – 20.15 
Mer Info:  www.askoy.rotary.no

Askøy Fenring Rotary Klubb
Møtested: Frivillighetssentralen i Rådhuset, Kleppestø 
Tid:  Hver mandag kl. 20.30 – 21.30

Til potensielle nye medlemmer  
i Rotary på Askøy:

ROTARY SØKER ASKØY-
TALENTER HVERT ÅR
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VI BYGGER 
TRYGGHET SOM VARER 

Vi er godkjent opplæringsbedrift og har til 
enhver tid læringer hos oss.
Vi satser på lærlinger i samarbeid med 
Byggmesterens Servicekontor.   
Og vi har et godt samarbeid med 
Askøy Videregående skole når det gjelder 
utplassering av elever. Vår første tømrer 
lærling jobber fremdeles hos oss, 27 år
etter at han begynte.

Askøy Byggsenter AS har eget varehus -
Byggeriet, med alt innen materialer, verktøy, 
maling og tapet. Vi har eiendomsselskap 
som kjøper, selger og utvikler boligområde. 
Dette gir oss mulighet til langsiktig satsing. 
Vi er ca 40 ansatte, fordelt på tømrere, 
selgere, betjening i Byggeriet og 
administrasjon. 
Vi søker etter lærevillige lærlinger som 
ønsker å bli tømrer hos oss! 

Kontakt oss på: post@askoy-byggsenter.no
og se vår nettside www.askoy-byggsenter.no

www.askoy-byggsenter.no tlf 56 15 12 60


